
Studiedag Noord Nederlands Netwerk Stemmings- en Angststoornissen

Netwerken in de zorg

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen de  
ggz-instellingen Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, GGZ Noord Holland Noord, 
Dimence, Mediant, Verslavingszorg Noord Nederland en het Universitair Centrum 
Psychiatrie (UCP) van het UMCG met als doel bestaand wetenschappelijk onderzoek 
in de noordelijke provincies te bundelen en te versterken, en nieuw onderzoek te 
ontwikkelen op het gebied van psychiatrische zorg. Door dezelfde instellingen wordt 
samengewerkt bij de opleiding en na- en bijscholing van GGZ professionals. Tevens 
bestaan meer of minder geformaliseerde samenwerkingen in patiëntenzorg, second 
opinions en overname van behandelingen. We willen deze samenwerking verder 
uitbouwen, met als doel effectieve en doelmatige zorg inde noordelijke regio, door 
goed opgeleide professionals die elkaar weten te vinden.
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24 januari 2014, in het Groninger Museum

Info

http://www.groningermuseum.nl/


Jaarlijkse studiedag 

Noord Nederlands Netwerk  

Stemmings- en Angststoornissen 

24 januari 2013 - Groninger Museum

Net als vorig jaar zal het Noord Nederlands Netwerk Stemmings-en 
Angststoornissen (NNNSA) een symposium organiseren in het 
Groninger Museum. Na de aankondiging van vorig jaar willen we 
op deze dag de kansen en voordelen die dit Netwerk biedt aan de 
orde laten komen. In het ochtendprogramma willen we aan de hand 
van een lezing over ParkinsonNet in Noord Nederland en de visie 
van verzekeraars op dergelijke netwerken een antwoord geven op de 
volgende vragen: Hoe bouw je een regionaal netwerk en hoe zet je dit 
in voor de versteviging van patiëntzorg en onderzoek? Hoe passen 
de bestaande zorgpaden in de nieuwe GGZ en hoe blijf je innoveren? 
Hoe gebruik je de verschillen tussen instellingen om er gezamenlijk 
beter van te worden? We gaan dit doen door in een drietal workshops 
(unipolaire depressie, bipolaire depressie en angststoornissen) met 
u als behandelaar, beleidsmaker of onderzoeker de verschillende 
specifieke zorgpaden uit de regio te bespreken. 

In de middag hebben we de unieke mogelijkheid om twee 
internationale experts, Prof Michael VonKorff en Prof Sir David 
Goldberg, te vragen werk in onze regio van suggesties te voorzien. 
In twee parallelle sessies geven behandelaren, beleidsmakers en 
onderzoekers een korte presentatie gevolgd door een commentaar 
door de expert en discussie met de aanwezigen. We focussen hierbij 
op de thema’s ‘Organisation of care for affective disorders in a large 
rural area. Ingredients of collaborative care and its effectiveness’ en 
‘Combined Depression and Anxiety’.

Programma



Programma

Dagvoorzitter: Robert Schoevers

	 9.00	-	9.30	uur Inschrijving (Benedenhal)

 Ochtend: Netwerken in de zorg

 Zaal: Auditorium

	 9.30	-			9.35	uur Opening
  Robert Schoevers

	 9.35	-	10.10	uur Plenaire sessie
  Teus van Laar
  �De�combinatie�van�patiëntzorg,�onderzoek�en�

patiëntenperspectief�in�een�nationaal/regionaal�netwerk;�
ParkinsonNet

	10.10	-	10.45	uur Plenaire sessie
  Ronald Luijk, Zorgverzekeraars NL
   Zorgpaden�en�de�nieuwe�GGZ.�Knelpunten�en�kansen

	10.45	-	11.10	uur Pauze

	11.10	-	12.00	uur  Parallel discussies 
  Zorgpaden�in�Noord�Nederland�&�Innovatie�
  -  Bipolaire�depressie� 

moderator: Anja Stevens / Bart Geerling
  -  Unipolaire�depressie  

moderator: Sybolt Okke de Vries
  - �Angststoornissen  

moderator: Date van der Veen

	12.00	-	12.30	uur Plenaire terugkoppeling door moderatoren 

	12.30	-	13.15	uur Lunch

	13.15	-	14.00	uur Rondleiding expositie Groninger Museum
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Vervolg programma



Middag: Verdieping me(e)t the experts

	14.00	-	16.15	uur Zaal: Job Lounge 

  Parallel Workshop I
  Michael VonKorff, Sc.D. 
� � �Organisation�of�care�for�affective�disorders�in�a�large�rural�area.��

Ingredients�of�collaborative�care�and�its�effectiveness
	 	 presentaties
  -  Sanja Sakotic / Floor Verhoeven  

Diagnostics�/�triage:�Well�begun�is�half�done
  -  Sybolt Okke de Vries / Peter Verhaak�

It�Dokkumer�Lokaaltsje,�collaborative�care�in�a�rural�area
  -  Nienke van der Voort�

Collaborative�care�in�Bipolar�Disorder

  Zaal: Auditorium 

  Parallel Workshop II
  Sir David Goldberg, emeritus professor 
  Combined�Depression�and�Anxiety 
  presentaties
  -  Julie Karsten 

Prevention�of�mood�and�anxiety�
  -  Marie-José van Tol 

Comorbid�anxiety�and�depression:�is�the�whole�more�than�the�sum�of�the�parts?�
Insights�from�the�NESDA�neuroimaging�study

  -  Marrit de Boer / Date van der Veen  
Treating�comorbid�depression�and�anxiety�in�one�treatment�program

  -  Sir David Goldberg 
A�new�classification�for�depression�and�anxiety�in�primary�care�and�the��
general�hospital�population

	16.15	-	16.30	uur Zaal: Coop Himmelblau

  Wrap up (plenair), gevolgd door de

	16.30	-	17.30	uur Afsluiting met hapje en drankje

> Vervolg programma
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Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten, 
psychologen, onderzoekers, beleidsmedewerkers, verpleegkundigen 
en verpleegkundig specialisten van de noordelijke ggz-instellingen 
en het UMCG. Andere belangstellenden zijn overigens van harte 
welkom.

Inschrijving
Deelname aan het symposium kost 125 euro. U kunt zich aanmelden 
tot 20 januari 2013, via het aanmeldingsformulier op  www.rgoc.nl. 
Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van 
inschrijving.
Mocht u na inschrijving onverhoopt verhinderd zijn, dan stellen wij 
het op prijs als u ons hiervan tijdig in kennis stelt.

Wanneer en waar
Vrijdag 24 januari 2014 in het Groninger Museum, 
Museumeiland 1, 9711 ME Groningen.
Ontvangst en inschrijving: vanaf 9.00 uur. 
Het programma begint om 9.30 uur.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP), de Federatie Gezondheidszorg Psychologen 
(FGzP) en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten 
Register.

Congrescommissie
Dr. H.G. Ruhé, mw. F.E.A. Verhoeven, MSc, mw. M. Messchendorp 

Routebeschrijving
Informatie over de bereikbaarheid van het Groninger Museum  
per openbaar vervoer of per auto vindt u op  
http://www.groningermuseum.nl/adres-bereikbaarheid.

Contact
Rob Giel Onderzoekcentrum
UMCG, UCP (CC72)
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon: 050 - 3612079
Fax: 050 - 3619722
E-mail: info@rgoc.nl
Website: www.rgoc.nl

https://www.rgoc.nl/academie/2014-NNNSA/
http://www.groningermuseum.nl/adres-bereikbaarheid
http://www.rgoc.nl/

